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Mitä megatrendejä ja toimintaympäristön 

muutoksia tunnistamme? 

Väestön ikääntyminen ja 

elinikäodotteen kasvu 
Syntyvyyden lasku 

Kaupungistuminen ja 

muuttoliike 

Väestön koulutustason 

nousu ja palvelun 

käyttäjien vaatimus-

tason nousu 

Digitalisaatio ja tekoäly 
Laajeneva 

valinnanvapaus 

Osaamiskeskus-

pohjainen ajattelu 

ESH:ssa 

Kiristyvä kilpailu 

potilaista 

Julkisten palveluiden 

yhtiöittäminen 

Julkisen ja yksityisen 

palvelujärjestelmän 

rajapinnan 

hämärtyminen 

Kiristyvä kilpailu 

osaamispääomasta Ekosysteemi-ajattelu 

Kiristyvä talousraami 

Lääketieteen kehitys ja 

entistä kalliimmat 

hoitomuodot 

Kansansairauksien 

yleistyminen 
Lainsäädännön 

muutokset 



Mitä elementtejä strategiasta löytyy? 

Uudistuva 
henkilöstöpolitiikka 
(vakanssipäivitys ja 

osaajayksikkö) 

Uudelleen organisoitavat 
yhtymähallinnon 
konsernipalvelut 

Osaamiskeskuspohjainen 
organisoituminen 

Hoitoon pääsyn 
varmistaminen 

Kannustavien 
palkkausjärjestelmien 

kehittäminen 

Sähköisten palveluiden 
määrätietoinen 
kehittäminen 

Integroituvien ESH-
palveluiden koordinointi 

ja tuottaminen 
Tulevaisuuden sairaala 

OYS-ERVA-OSK 
Viestintä (sisäinen ja 

ulkoinen) ja markkinointi 
Parempi integraatio 

peruspalveluihin 

Tiivistyvä yhteistyö Oulun 
yliopiston ja muiden 

koulutusorganisaatioiden 
kanssa 

Strategiset 
kumppanuudet 

Parempi tiedon tuotanto 
ja ennakointi 

TKI 
Tuottavuuden 
parantaminen 

Yhteinen APTJ 
OAS toiminnan 
turvaaminen 

Osaamisen 
varmistaminen ja 

henkilöstömenojen 
hallinta 

Kilpailukykyiset palvelut 
valinnanvapauden 

maailmassa 

Potilaslähtöinen toiminta, 
tuottavuus, ERVA-

ulottuvuus 

Hankintaosaamisen 
keskittäminen, 

infrahankkeiden hallinta… 

Kriittinen menestystekijä 
ilman 

sairaalarakentamisen 
hankettakin 

Osaajista kilpaileminen ja 
tuottavuuden 
parantaminen 

OYS ja OAS aseman 
turvaaminen ja Pohjois-
Suomen sairaalaverkon 

turvaaminen 

Tuottavuus, 
potilaslähtöisyys, OYS ja 

OAS aseman 
varmistaminen 

Kriittinen menestystekijä, 
Terveyskylä, ESKO:n 
kehittäminen, UNA-

yhteistyö 

Taloushaaste, terveelliset 
ja kilpailukykyiset tilat, 

toimintatapojen muutos 

Labrador, Istekki jne. 

Osaamisen 
varmistaminen, 
tulevaisuuden 
turvaaminen 

Vaikuttavat, 
kustannustehokkaat ja 

potilaslähtöiset 
hoitoketjut 

Muutostilanteessa 
viestintä korostuu, ilman 

markkinointia emme 
menesty 

ESKO Oy, UNA-Kaari 
Osaamisen turvaaminen 

OAS:ssa 

Tulevaisuuden kriittinen 
menestystekijä 

Mitä et tunne, sitä et voi 
johtaa 



Strategia 2020- ohjaa toimintamme 
ja taloutemme suunnittelua, 
kehittämistä ja johtamista.  
 
Sen päämääränä on varmistaa, että 
alueemme ja koko Pohjois-Suomen 
väestö saa tasavertaiset ja korkea-
tasoiset palvelut, että palveluja 
voidaan kehittää ja että kustannus-
tehokkuutta ja vaikuttavuutta 
voidaan parantaa.  

Tavoitteena terveyttä / 
maailman älykkäin sairaala OYS2030 



Arvot strategian kivijalkana 
 
Olemme potilaita varten.  
 
Potilas-/asiakaslähtöisyys ohjaa toimintaamme, joka perustuu  
arvoihin ja eettisiin periaatteisiin. Näitä ovat: 
 
 Ihmisarvo 

 
 Vastuullisuus 

 
 Oikeudenmukaisuus 

 
 Uusiutumiskyky ja avoimuus 
 



Visio  
– tällainen haluamme olla 
 

Olemme innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen 
palvelujen tuottaja sekä arvostetuin ja vetovoimaisin 
työnantaja.  



Tehtävämme ja  
toiminta-ajatuksemme 
 

Tehtävämme on tuottaa alueellamme 
sairaanhoitopiirin järjestämisvastuuseen kuuluvia 
erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon sekä 
muita palveluja sekä huolehtia yliopistolliselle 
sairaanhoitopiirille säädetyistä muista tehtävistä.  



Omistajat luovat puitteet, 
omistajastrategian linjaukset 
 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tuottamat palvelut 
ovat osa alueen sosiaali- ja terveyspalveluja, niitä tulee 
tarkastella yhtenä kokonaisuutena ihmisten tarpeet, tar-
vittavat resurssit ja käytettävissä olevat voimavarat 
huomioon ottaen 



Potilaslähtöisyys toiminnan 
perustana 
 

Potilaamme saa tarpeelliseksi arvioitua, korkeatasoista ja 
vaikuttavaa, tutkittuun tietoon perustuvaa hoitoa. 
 
Kiireellinen ja kiireetön hoito toteutuvat viiveettä ja viimeis-
tään valtakunnallisten ohjeaikojen puitteissa.  
 
Potilas osallistuu hoitonsa suunnitteluun, toteutukseen ja 
seurantaan sekä voi vaikuttaa hoitopaikan, ajankohdan ja 
hoitavan lääkärin valintaan. 



Toiminta ja talous tasapainossa  
 

Sairaanhoitopiirin toimintaa ja taloutta suunnitellaan tiiviissä 
yhteistyössä jäsenkuntien kanssa.  
 
PPSHP:lle on strategisesti tärkeää, että erikoissairaanhoidon 
toimintakustannukset eivät ylitä jäsenkuntien taloudellista 
kantokykyä.  
 
Erikoissairaanhoidon menokasvu on koko kuntatalouden 
kannalta mitoitettava oikein jäsenkuntiemme järjestä-
misvastuulla oleviin muihin palveluihin nähden.  



Yhteistyöllä palvelujen laatua ja 
vaikuttavuutta  
 
 

Erikoissairaanhoidon palveluiden kysynnän lisääntyessä ja 
kustannusten kasvaessa haluamme osaltamme entistä 
paremmin huolehtia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden 
horisontaalisesta ja vertikaalisesta integraatiosta niin, että 
potilas hoidetaan tulevaisuudessa oikeaan aikaan, oikeassa 
paikassa ja oikealla tavalla. 



Vetovoimainen työpaikka ja 
osaava henkilöstö – ”elämäsi työpaikka” 
 
 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) on korkean 

osaamistason asiantuntijaorganisaatio.  

 Osaava, ammattitaitoinen, työhönsä sitoutunut ja oikein mitoitettu 
henkilöstö on organisaation tärkein voimavara ja kriittinen 
menestystekijä.  

 Eläkepoistuma, työelämään siirtyvien ikäluokkien pieneneminen sekä 
yleisesti kiristyvä kilpailu osaajista haastaa PPSHP:tä voimakkaasti.  

 Kiristyvään kilpailuun osaajista on osattava reagoida ennakoiden ja 
riittävän monin keinoin. 



Korkeatasoista koulutus-, 
tutkimus-, kehitys- ja 
innovaatiotoimintaa 
 
Korkeatasoisen koulutus-, tutkimus-, kehitys-, innovaatiotoiminnan 
edellytyksenä on tiivis yhteistyö Oulun yliopiston, ammattikorkeakoulun 
ja alueen muiden tutkimusyhteisöjen kanssa.  
 
Yhteistyön tarkoituksena on kehittää uusia toimintatapoja, teknologioita 
ja prosesseja, edistää potilaiden turvallista ja korkeatasoista hoitoa, 
tuottaa alueen väestölle lisääntyvästi terveyttä sekä sovittaa yhteen 
palvelutuotannon, tutkimuk-sen, yritystoiminnan ja koulutuksen tarpeita.  



Tietojärjestelmät ja teknologia 
toiminnan tukena 
 
 

Tieto- ja viestintätekniset (ICT) palvelut ja tietojärjestelmät 
turvaavat toimintamme häiriöttömyyden ja jatkuvuuden 
kaikissa tilanteissa.  
 
Tietohallinnon palveluita kehitetään siten, että ne vastaavat 
toiminnan tarpeita ja tuottavat arvoa käyttäjille.  



Tulevaisuuden sairaala  
-meitä kaikkia varten 
 
OYS 2030 uudistamisohjelma on käynnistynyt. Uudisrakentamisen 
kustannusarvio on noin 900 miljoonaa euroa, kokonaiskustannukset 
(ilman asiakas- ja potilastietojärjestelmien kustannuksia) ovat arviolta 1,6 
mrd €, Investointien osuus on merkittävä, mutta kokonaisuuden kannalta 
kohtuullinen satsaus koko Pohjois-Suomen ihmisten vaativien 
erikoissairaanhoidon palvelujen turvaamiseksi.  
 
Mukana kehittämisessä ja prosessien uudistamisessa ovat myös alueen 
yritykset ja kampusalueen muut toimijat. 



Organisaatio ja johtaminen 
 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö on 
voimakkaassa muutoksessa.  
 
Toimintaympäristön muutosten haasteiden myötä on 
tunnistettu tarve arvioida PPSHP.n organisoitumismallia ja 
johtamisjärjestelmää uudelleen.  



Mittari Yksikkö  Vertailu-arvo Tavoitearvo

Seuranta-

jakso Selite

POTILASLÄHTÖIYYS TOIMINNAN JA LAADUN PERUSTANA

ASIAKASKOKEMUS JA OSALLISUUS

Palvelukokemus % 2019 arvo  90% tai yli 1kk Tyytyväiset asiaakkaat. Happy or not ja aspa yhdistetään

Fyysisiä käyntejä korvaavat etäasioinnit Lkm 2019 arvo lkm nousee 1kk Käyntityypit C, 3, M, I, J, K

HOITOPROSESSIN TOTEUTUMINEN JA LAATU

Hoitoa odottavat, mediaani odotusaika vrk 2019 arvo pienenee 1kk Seurataan kuukausittain, lopullinen arvio koko vuoden 

tilanteesta. Hoitoon liittyvät infektiot lkm / 1000 

hoitopäivää

2019 arvo vähenee 1kk 

30 vrk vuodeosastohoidosta poistumisen jälkeinen 

suunnittelematon paluu

% 2019 arvo laskee 3kk Ei synnytyksiä. 

YHTEISTYÖ ja KUMPPANUUDET

Palveluketjuhankkeen laajeneminen maakunnalliseksi Ei vertailuarvoa etenee vuosi

Osuuskunnan osaajapoolien määrä Lkm Ei vertailuarvoa 5 vuosi

TOIMINTA JA TALOUS TASAPAINOSSA

Kustannukset / hoidettu potilas Euroa 2020 TA Talousarvion 

mukainen

1kk ei sisällä TUKE (tutkimus- ja kehitys) vastuualueita

Avohoitokäynnit + hoitopäivät / työpanos 

(talousnäkökulma)

Lkm 2020 TA Talousarvion 

mukainen

1kk ei sisällä TUKE (tutkimus- ja kehitys) vastuualueita

VETOVOIMAINEN TYÖPAIKKA JA OSAAVA HENKILÖSTÖ -  "ELÄMÄSI TYÖPAIKKA"

Työnimu % 68,5% (2018 mitä 

kuuluu kyselyn tulos)

 

75% tai yli

vuosi Mitä kuuluu kyselyn kohta "kokee usein työnimua"

Sairauspoissaolokustannukset eurot 2019 arvo vähenee 4kk

Vaihtuvuus ja erosyyt 
% 2019 arvo 90% tai yli vuosi Lähtökyselyn kohdat: voisin ajatella palaavani PPSHP:n työhön, 

suosittelen PPSHP:tä työpaikkana tuttavilleni. 

Koulutuspäiviä per täydennyskoulutukseen osallistuja päiviä / 

osallistuja

TP 2019 Nousee vuosi

KORKEATASOISTA KOULUTUS-, TUTKIMUS-, KEHITYS, JA INNOVAATIOTOIMINTAA

Opiskelijaohjauksen laatu (hoitajat) pisteet 8,7 Yli 8,6 vuosi Cles mittari

Opiskelijatyytyväisyys (lääkärit) pisteet Uusi mittari vuosi Cles mittari

Tutkimuksen laatu pisteet 2016-2018 pisteet nousee vuosi Kolmen vuoden jufo-pisteet (2017-2019)

Strategiset  mittarit 



Konsernipalvelut 

Infrapalvelut 
Kehittämis-

palvelut 
Henkilöstö-

palvelut 
Talouspalvelut Hallintopalvelut 

Potilaiden hoito, 
tutkimus ja 

koulutus 

Tietohallinto 

Luonnos 28.11.2019 

Infrapalvelu-
jen johtaja 

 
Tieto- 

hallintojohtaja 
 

Kehitys-
johtaja 

Henkilöstö-
johtaja 

Talousjohtaja 
Hallinto- 
lakimies 

Sairaanhoitopiirin johtaja 

Hoitotyö ja 
hoitotyöhön liittyvä 

koulutus- ja 
tutkimustoiminta 

Hallintoylihoitaja 
 

Johtajaylilääkäri 
 

Hallintopalvelut 

- Kirjaamo 

- Johdon sihteeri-

palvelut 

- Lakiasiat 

 

Valtuusto 

 

Hallitus 

 

Vastuuyksiköt 2019: 

10510 yhtymähallinto  

kanslia – siirtyy osin  

10310 valtuusto 

10320 hallitus 

 

Alla mainittu 

vastuuyksikköjako 

muuttuu v.2020: 

 

Tuotekehitys 

- Mm. Esko 

 

Arkkitehtuuri ja 

suunnittelu 

 

ICT-palvelut 

 

Tietojärjestelmät 

 

Tietohallinto, 

Oulaskangas 

 

Projektit 

 

Vastuuyksiköt 2019: 

101 tietohallinto 

 

 

 

Henkilöstö- ja 

palkkahallinto 

 

Työhyvinvointi 

 

Rekrytointi 

 

Osaajayksikkö 

 

Osaamis- ja 

koulutuspalvelut ml. 

AV-palvelut 

 

Turvallisuus- ja 

infopiste 

 

Vastuuyksiköt 2019 

JJ:llä : 

102 henk.palvelut 

20030 turv.tsto 

10336 neuvottelu- ja 

yhteistoiminnan 

palvelut 

Alla mainittu 

vastuuyksikköjako 

muuttuu v. 2020 /   

tavoite 6/2020 

 

Nykyisen sairaala-

kiinteistön huolto-, 

kunnossapito- ja 

korjauspalvelut 

sekä kiinteistö-

tekniset 

järjestelmät 

 

Uudisrakentaminen 

 

Lääkintätekniikka 

 

Vastuuyksiköt 2019: 

504 tekniikan palv. 

105 uudisrakent. 

28020 rak.omaisuus 

29800 virk.toiminta 

 

 

Tutkimuspalveluyksikkö 

 

Eettinen toimikunta 

 

Alueellinen 

tutkimustoimikunta 

 

Kliinisen tutkimuksen 

yksikkö (CRC) 

 

Biopankki 

 

Kliinisten taitojen keskus 

 

EVO yhteiset 

 

Erikoistuvat lääkärit 

 

TK-lääkäreiden 

täydennyskoulutus 

 

Pohjoinen syöpäkeskus 

 

Kansallinen HTA-yksikkö 

 

 

Hoitotyön prosessit, 

menetelmät ja 

resurssit 

 

Hoitotyön johtaminen 

ja esimiestyö 

 

Hoitotyön koulutus- ja 

tutkimustoiminta 

 

Vastuuyksiköt 2019: 

10760 hoitotyön 

laatuprojekti 

10510 yhtymähallinto 

kanslia – siirtyy osin 

 

Tietopalvelut 

 

Kehittämis- ja 

innovaatiopalvelut 

 

Terveyskylä 

 

Viestintä 

 

Perusterveyden-

huollon yksikkö 

 

Projektiyksikkö 

 

Vastuuyksiköt 2019 

Pasilla: 

10520 viest.palvelut 

10767 proj.yksikkö 

27801 tutkimukset  

20050 testLab 

20040 pth-yksikkö 

 

 

Kirjanpito 

 

Potilas- ja kuntalasku 

 

Taloussuunnittelu 

 

Hankintapalvelut 

(vuonna 2020/2021?) 

 

Vastuuyksiköt 2019 

Jarkolla: 

103 laskentapalvelut 

1005 rahoitus ja 

palvelut 

1006 yhteiset 

20000 yhteiset 

 



Strategian täytyy olla yhdessä 

laadittu, jotta voimme sitoutua 

siihen 

Toimeenpano ratkaisee ! 

 

Rullaavan strategian periaate 



Kiitos mielenkiinnosta ! 


